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Förord 
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gång. Även ett stort tack till Michael Bergman på Gavlegårdarna, samt till 
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Jag vill även rikta ett stort tack till universitetslektor Eva Sahlin som in i det 

sista har kommit med många värdefulla tips och idéer. 

Tack även till vänner och bekanta för stöd, råd och test av enkäten. 

Mitt största tack vill jag ge till Saga, Alva och Jonas för trevligt sällskap vid 
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Ann-Sofie Jönsson 

  



 

 
iii 

 



 

 
iv 

Sammanfattning 

Urbaniseringen världen över ökar och allt fler människor flyttar in till 

städerna. Samtidigt ökar också kraven på att tillgodose alla dessa människor 

behov. Hållbar utveckling består av tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk 

och social hållbarhet (WCED, 1987). Social hållbarhet handlar om social 

jämlikhet och innefattar bland annat begreppen socialt kapital och social 

sammanhållning (Dempsey et al., 2009). I denna uppsats undersöks det om 

stadsodling kan fungera som ett verktyg för att uppnå social hållbarhet i 

städer. En fallstudie utfördes i Gävle där fyra pallkrageodlingsprojekt 

undersöktes genom en kombination av olika metoder: intervjuer, enkäter och 

observationsanalyser. Resultatet visar att stadsodling är ett verktyg för att 

skapa nya kontakter och integration mellan olika människor men resultatet 

visar också att det är svårt att påvisa positiva effekter på miljön runt odlingarna 

samt om odlingarna kan bidra till att en ökad känsla av stolthet för sitt 

bostadsområde. En annan effekt av stadsodling är den ekologiska dimensionen, 

en stor andel av odlarna anser att den viktigaste drivkraften till att odla är att 

kunna odla egna giftfria råvaror och att kunna bidra till biologisk mångfald i 

urban miljö. Resultatet visar även att de vanligaste negativa effekterna av 

stadsodling är stöld och vandalisering av odlingarna. För att uppnå social 

hållbarhet i städer verkar stadsodling kunna fungera som ett bra verktyg. 

Nyckelord: urbanisering, hållbar utveckling, social hållbarhet, stadsodling, 

pallkrageodling 
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Abstract 

Urbanisation around the world is increasing as more and more people move 

into cities. This trend is magnified by increasing demands requirements for 

people living in cities. Sustainable development consists of three dimensions: 

the economic, the ecological, and the social (WCED, 1987). Social 

sustainability is about social equity and includes the concepts of social capital 

and social cohesion. In this thesis, urban gardening is investigated as a tool for 

increasing social sustainability in cities. The case study focusses on different 

urban gardening projects that used pallet boxes in Gävle. A combination of 

different methods was used: interviews, surveys, and observation analysis. 

The results from all the methods shows that urban gardening is a good way to 

create new contacts and integrate different people. The results also show 

however that it is difficult to demonstrate positive environmental effects and if 

the results of gardening can contribute to an increased sense of pride and sense 

of place. Another effect of urban gardening is the ecological dimension, a large 

proportion the partipicants said that their main motivation was to grow 

poison-free, raw product and to contribute to biodiversity in the urban 

environment. The results also show that the most common negative aspect of 

urban cultivation are theft and vandalization. Urban gardening seems to be an 

effective tool for improving social sustainability in cities.  

Keywords: urbanisation, sustainable development, social sustainability, urban 

gardening, pallet collar culture   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stadsodling är ett fenomen som har ökat de senaste åren. Men odling i städer har 

existerat lika länge som det har funnits städer. Skillnaden nu är formen på 

odlingarna, från att ha odlat på sin egna lilla odlingsplätt så odlar människor nu mer 

kollektivt och på nya ställen: på balkongen, på tak och i odlingspallar mellan höghus 

(Hirsch, Meyer, Klement, Hamer & Terlau, 2016). Stadsodling kan fylla flera olika 

syften, bland annat bidra till mer ekologiskt hållbara städer (Thornbush, 2015). 

Odling i städer bidrar till minskade nivåer av koldioxidutsläpp då transportutsläppen 

minskar. I till exempel Bologna, Italien, kan 77 % av efterfrågan på grönsaker 

tillgodoses genom takodlingar (Thornbush, 2015). Stadsodling kan även bidra till 

minskad fattigdom eftersom att invånarna själva odlar sin mat samt att det bidrar till 

en minskad arbetslöshet och att samhällena binds samman (Thornbush, 2015). 

Stadsodling ökar även andelen grönytor i förtätade områden, vilket leder till 

minskad stress och ökat psykiskt välmående (Hirsh et al., 2016). Utöver de 

ekologiska aspekterna kan stadsodling också ses som ett steg till en mer socialt 

hållbara städer. Stadsodling kan bidra till att öka invånarnas känsla av delaktighet och 

engagemang för närmiljö samt stärka känslan av stolthet för sitt område (Milbourne, 

2012).   

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att, utifrån en fallstudie i Gävle, undersöka hur stadsodling fungerar som 

verktyg för att bidra till ökad social hållbarhet i urbana miljöer. I studien undersöks 

vilka organisationer som arbetar med stadsodling i Gävle och på vilket sätt 

kommunen stöttar dessa organisationer. Målet med studien är att besvara följande 

frågeställningar: 

1. Hur kan stadsodling bidra till social hållbarhet i städer?  

2. Vilka positiva effekter i form av ökat engagemang och känsla av stolthet för 

sitt bostadsområde kan stadsodling ge?  

3. Vilka negativa effekter finns det med stadsodling? 

4. På vilket sätt kan stadsodling bidra till ökad integration och skapa nya 

tillfällen för människor med olika bakgrund att mötas? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien begränsas till en fallstudie över Gävle där olika stadsodlingsprojekt med 

pallkragar undersöks. Studien begränsas till att undersöka odlingar som är enkla att 

organisera i urbana miljöer, som är oberoende av övriga gröna ytor och som ska vara 

kostnadsfria och tillgängliga för alla.  
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2 Hållbar utveckling och stadsodling 

2.1 Hållbar utveckling 

” Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs.” (WCED, 1987) 

Rapporten Our common future från 1987 skrevs av världskommissionen för miljö och 

utveckling på uppdrag av Förenta Nationerna (FN). I rapporten definierar 

kommissionen hållbar utveckling: utveckling som tillgodoser våra nutida behov utan 

att äventyra kommande generationers behov. Kommissionen menar att hållbar 

utveckling består av tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet 

(WCED, 1987). Med hållbar utveckling menar kommissionen att alla de 

grundläggande behov som finns världen över ska tillgodoses och visar på vikten av 

att försäkra sig om att även nationer med hög fattigdom får sin del av resurserna. För 

att uppnå en sådan jämlikhet menar kommissionen att det krävs ett politiskt system 

som säkerställer effektivt medborgarengagemang samt ökad demokrati i det 

internationella beslutsfattandet (WCED, 1987).  

Enligt Hopwood, Mellor & O’Brien (2005) är hållbar utveckling svårdefinierad och 

menar att det finns många olika tolkningar av vad hållbar utveckling innebär. Hållbar 

utveckling uppnås när det råder balans mellan de tre dimensionerna (Parkin, 

Sommer & Uren, 2003). De ekonomiska och ekologiska dimensionerna är enklare 

att förstå och reda ut medan social hållbarhet är ett mer diffust begrepp där flera 

olika definitioner förekommer (Parkin et al., 2003). Historiskt så har 

medvetenheten för miljöproblemen varit låga och miljöproblemen har setts som 

lokala istället för globala. Den främsta drivkraften istället varit den ekonomiska 

tillväxten med den industriella revolutionen och produktionen i fokus (Hopwood et 

al., 2005). De senaste decennierna har det istället skett en ökad medvetenhet för det 

globala sambandet mellan de växande miljöproblem och de växande 

socioekonomiska problemen. Det är dessa faktorer och upptäckter som ligger 

bakom rapporten Our common future (Hopwood et al., 2005). 

2.1.1 Social hållbarhet  

Social hållbarhet är svårt att definiera och kan innehålla många olika aspekter, det 

ryms mycket under begreppet social hållbarhet (Dempsey, Bramley, Power & 

Brown, 2009; Bramley, Dempsey, Power, Brown & Watkins, 2009; Hopwood et 

al., 2005). Trots att social hållbarhet har diskuterats flitigt de senaste 30 åren så har 

det legat väldigt lite fokus på social hållbarhet i kombination med den fysiska miljön. 

Städernas roll i den hållbara utvecklingen har blivit mer framträdande på grund av 

urbaniseringen (Dempsey et al., 2009). Densitet är en viktig faktor som påverkar 

den sociala hållbarheten. Högre densitet med blandad bebyggelse bidrar oftast till  
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mer dynamiska städer med stor variation som också är mindre segregerade än vad 

förortsområden kan vara (Bramley et al., 2009).  

Socialt kapital och social jämlikhet är två viktiga begrepp inom social hållbarhet. 

Utöver dessa två begrepp finns det ytterligare fem dimensioner i definitionen av en 

hållbar stad; social interaktion/sociala nätverk, medborgardelaktighet, stabilitet, 

platsbunden stolthet och säkerhet/trygghet (Dempsey et al., 2009). 

2.1.1.1 Social jämlikhet och socialt kapital 

Exkludering är ett tecken på låg social jämlikhet i ett samhälle. Exkluderingen kan 

innebära att vissa utsatta grupper hindras från att delta ekonomiskt, socialt eller 

politiskt i samhället och exkluderingen är ofta starkt kopplad till den byggda miljön 

(Dempsey et al., 2009). Ett rättvist samhälle är ett samhälle där alla invånare har 

likvärdig tillgång till utbildning, offentliga tjänster, kultur, grönområden och 

rekreation. För att mäta hur stor social jämlikhet ett samhälle har är det ett bra mått 

att mäta tillgången till olika faciliteter (Dempsey et al., 2009). En annan aspekt av 

social jämlikhet är grannskapsområden som saknar goda förutsättningar för att skapa 

social sammanhållning (Forrest & Kearns, 2001). Detta kan bero på hög 

arbetslöshet, hög andel ensamstående föräldrar samt en hög andel fattiga pensionärer 

vilket i sin tur kan leda till isolering och att invånarna i mindre grad skapar sociala 

relationer med varandra (Forrest & Kearns, 2001). 

Socialt kapital är ett samlingsbegrepp för funktioner som nätverk, normer och social 

tillit (Putnam, 1995). Även Dempsey et al. (2009) definierar socialt kapital som 

sociala nätverk med tillhörande normer och reciprocitet. Putnam (1995) menar att 

nätverk av medborgarengagemang bidrar till att skapa de förutsättningarna till övriga 

delar av socialt kapital. 

2.1.1.2 Social interaktion/sociala nätverk och medborgardelaktighet 

Social interaktion och sociala nätverk utgör två viktiga delar i det sociala kapitalet 

Dempsey et al. (2009). På grund av globaliseringen och individualiseringen har 

samhället och de traditionella sociala nätverken förändrats i grunden (Forrest & 

Kearns, 2001). De nya formerna av sociala nätverk i urbana miljöer ser annorlunda 

ut än de traditionella och kan komma att spela en ännu viktigare roll för social 

sammanhållning, särskilt i socioekonomiskt svaga områden där social 

sammanhållning spelar en ännu viktigare roll (Forrest & Kearns, 2001). Det är dock 

omdiskuterat huruvida sociala nätverk kan fungera som sociala stödsystem och om 

de människor vi har runt omkring oss kan påverka vår känsla av säkerhet och 

välbefinnande (Dempsey et al., 2009). 
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Medborgardelaktighet är ytterligare en viktig del i det sociala kapitalet (Dempsey et 

al., 2009). Medborgardelaktighet kan visa sig genom delaktighet i lokala 

samhällsaktiviteter. Det kan också visa sig genom att medborgarna i samhället 

protesterar för eller emot något, eller att medborgarna deltar politiskt i samhället 

(Dempsey et al., 2009). 

2.1.1.3 Stabilitet, säkerhet/trygghet och platsbunden stolthet 

Långsiktig stabilitet i ett samhälle är en god förutsättning för socialt hållbara städer. 

Med långsiktig stabilitet menar Dempsey et al. (2009) att det är låg omsättning av 

bostäder i ett område och att invånarna bor en längre period på en plats. Dock så 

behöver inte hög mobilitet vara ett tecken på att en stad har problem. I vissa 

bostadsområden har hög omsättning av bostäder naturliga förklaringar, i till exempel 

universitetsområden där invånarna bor i ett bostadsområde en begränsad tid i livet 

(Dempsey et al., 2009). Det finns inte heller någon direkt koppling mellan den 

byggda miljön och områdesstabilitet. Däremot finns de ett samband mellan 

nedgångna områden och en hög omsättning av bostäder (Dempsey et al., 2009). För 

att uppnå social sammanhållning krävs det en god grund där säkerhet och trygghet är 

basen (Dempsey et al., 2009). Dåligt underhåll av den byggda miljön kan ha en 

negativ känsla på invånarnas känsla av trygghet och kan leda till anti-sociala och 

kriminella beteenden (Dempsey et al., 2009). Höga nivåer av vandalisering och 

nedskräpning kan leda till en känsla av osäkerhet och rädsla. Detta kan leda till 

minskad social interaktion, minskat samhällsengagemang och minskad 

medborgardelaktighet (Dempsey et al., 2009). Platsbunden stolthet är ytterligare en 

dimension av social hållbarhet och är starkt förknippad till den byggda miljön. Den 

beskriver känslan som invånarna har för sitt område, hur väl denne identifierar sig 

med området eller platsen. En hög platsbunden stolthet hänger väl ihop med 

gemensamma regler och sociala koder (Dempsey et al., 2009).  

2.2 Stadsodling 

Odling i städer har en lång tradition, så länge det har funnits städer har människor 

hittat olika sätt för att odla mat där (Hirsh et al., 2016). De senaste tio åren har det 

setts en ny trend med ökad odling och odling på nya innovativa sätt: på tak, genom 

mobila trädgårdar och på balkonger. Stadsodling har positiva effekter på både 

miljön, samhället och ekonomin (Hirsh et al. 2016). Stadsodling ökar allt mer i 

popularitet, särskilt i i-länderna. I Bologna, Italien, kan 77 % av efterfrågan på 

grönsaker tillgodoses genom takodlingar (Thorbush, 2015). Stadsodling kan även 

bidra till att minska arbetslöshet och fattigdom i städer eftersom att invånarna själva 

kan odla sin mat. Odling kan även stärka sammanhållningen och på så sätt skapa 

starkare samhällen (Thornbush, 2015). 
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När klimatet blir varmare blir det traditionella jordbruket mer utsatt. Särskilt i 

utvecklingsländerna där många människor är beroende av jordbruket (Thorbush, 

2015). I Etiopien förväntas stadsbefolkningen fördubblas mellan 2006 och 2020. 

Andelen invånare i Etiopien som är drabbade av undernäring är hög och invånarna i 

Adis Abeba är starkt beroende av stadsodlingar för sin överlevnad 

(Naturskyddsföreningen, 2012). I Syrien har stadsodling blivit ett viktigt sätt för 

människor att överleva när maten inte når alla de områden som regimen inte har 

kontroll över (Sykes, 2017). I Sverige pågår ett hjälpprojekt där frivilliga kan skicka 

frön till Syrien för att befolkningen ska kunna bli mer självförsörjande (Sykes, 

2017). 

2.2.1 Stadsodling i Sverige 

Stadsodling i Sverige har en lång tradition framförallt genom koloniträdgårdarna där 

odling har fungerat som en fritidssyssla (Thorin, 2003). I början av 2000-talet 

skedde en ökning av intresset för trädgårdsodling och eftersom alla inte har 

möjlighet att bo i ett hus med tomt ökar också efterfrågan på kolonilotter (Thorin, 

2003). Koloniträdgårdarna har även en positiv påverkan på det ekologiskt hållbara 

samhället genom att det ökar förståelsen för naturens kretslopp (Thorin, 2003). 

I Göteborgs kommun pågår flera olika stadsodlingsprojekt. Göteborg stad blev år 

2013 utsedd till bästa storstad när det kommer till stadsodling och kommunen har 

även arbetat fram olika riktlinjer för stadsodling (Fahlgren, 2013). Stadsjord är ett 

projekt som drivs gemensamt av olika aktörer, bland annat Göteborgs kommun och 

projektets syfte är att främja stadsjordbruket i Göteborg (Stadsjord, u.å.) Stadsjord 

startade genom ett odlingsprojekt i miljonprogramsområdet Högsbo i Göteborg 

(Stadsjord, u.å.). Odlingsprojektet Grön Kultur Högsbo startade genom att en 

gräsmatta mellan höghusen förvandlades till ett odlingsområde genom att grisar fick 

böka upp marken. Invånarna kunde sedan bruka marken för olika odlingar 

(Naturskyddsföreningen, 2012). Verksamheten drivs idag av en fristående 

odlarförening och odlarna ser odlingsprojektet som en del i omställningsrörelsen. 

Odlarna menar att projektet både väcker intresse och gemenskap 

(Naturskyddsföreningen, 2012). Enligt gruppen själva ska de ”understödja och 

utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-, och 

trädgårdskultur som bärande element” (Grön Kultur Högsbo, u.å.).  
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Även i Malmö kommun förekommer flera goda exempel på stadsodling. 

Kommunen har arbetat fram ett program för stadsodling på allmän plats. Malmö 

kommun menar att kommunens roll är att möjliggöra odling och fungera som en 

stöttande organisation som uppmuntrar lokala odlingsinitiativ (Malmö stad, 2015). 

Odla i staden är ett odlingsprojekt i Malmö där Malmö kommun är 

samarbetspartner. Projektet har flera olika projekt i olika stadsdelar, bland annat i 

Rosengård, där syftet är att försöka skapa trevligare utemiljöer på sikt (Odla i 

staden, u.å.). Odla i staden menar på sin hemsida att stadsodling ”är en utmärkt 

metod för ökad social gemenskap samtidigt som det ger egenproducerad mat” (Odla 

i staden, u.å.).   

2.2.2 Stadsodling i Gävle 

Till skillnad från Malmö och Göteborgs kommun är Gävle en mindre kommun med 

ca 100 000 invånare där ungefär 80 % av befolkningen bor i tätorten Gävle. Gävle är 

residentsstad i Gävleborgs län och ligger nära både Stockholm och Uppsala (Gävle 

kommun, 2017). Gävle kommun har som mål att vara en grön stad enligt 

kommunens hemsida, men saknar ett samlat dokument för hur kommunen ska nå dit 

(Gävle kommun, 2016). De har dock arbetat fram ett miljöstrategiskt program där 

de tydliggör vad hållbar utveckling är och hur kommunen ska arbeta för att uppnå 

hållbar utveckling. Till exempel har kommunen som mål att 95 % av 

jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2020 (Gävle kommun, 2014). Stadsodling i 

Gävle är relativt nytt och enligt A. Nordin (personlig kommunikation, 2017-05-11) 

har kommunen inga planer på att starta egna stadsodlingsprojekt. De ser istället sin 

roll som att möjliggöra stadsodling genom att t.ex. upplåta mark för detta. Idag är 

Gävle kommun är med och sponsrar Länsmuseets odlingsprojekt (L. Lennartsson, 

2017-06-01). Det finns ännu inga riktlinjer för stadsodling på kommunal mark, men 

kommunen har ett uppdrag att uppföra sådana (L. Lennartsson (personlig 

kommunikation, 2017-06-01). Vinsterna med stadsodling är enligt L. Lennartsson 

(personlig kommunikation):  

”många där vi ser att stadsodling är ett sätt att bättre nyttja den mark vi har, det bidrar till 
att öka folkhälsan, skapar fler gröna ytor, bättre luft, att närproducerad mat kommer bli 
viktigare och viktigare i framtiden och här kan stadsodling bidra på många sätt. Att odla 
skapar också lycka och välbefinnande hos många och de tär en aspekt som inte ska förbises”.  

Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna och Länsmuseet Gävleborg driver två 

stadsodlingsprojekt. Omställning Gävleborg och kollektivhuset Blomstret driver två 

ideella stadsodlingar. Se figur 1 för odlingarnas placering i Gävle. För 

Gavlegårdarnas odlingar visas enbart de två största odlingarna på Nordost och i 

Andersberg. Se tabell 1 för förklaring på odlingarna som kommer att tas upp i 

fallstudien. 
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Figur 1. Pallkrageodlingarnas placering i Gävle. ©Lantmäteriet 

Tabell 1. Förklaring och förkortning av projekten som nämns i uppsatsen. 

 

  

Odlingsprojekt Förkortning i uppsatsen Typ av odling Intervjupersoner Roll i projektet 

Länsmuseet LM Organiserad 
Ulrika Olsson &  
Ingela Jönsson Ansvarig 

Gavlegårdarna GG Organiserad Michael Bergman Ansvarig 

Gavlegårdarna på  
Nordost GG-Nordost Organiserad Michael Bergman Ansvarig 

Gavlegårdarna i 
Andersberg GG-Andersberg Organiserad Michael Bergman Ansvarig 

Kollektivhuset  
Blomstret KB-Söder Ideell Tove Sahlin Odlare 

Omställning 
Gävleborg OG Ideell Denise Fahlander 

Odlare/ 
initiativtagare 

GG-Andersberg 

GG-Nordost 
OG 

LM 

KB 
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2.2.2.1 Länsmuseet Gävleborg 

Länsmuseet Gävleborg invigdes i Gävle år 1940 och är en fristående stiftelse. 

Länsmuseet drivs med stiftare från Region Gävleborg, Gävle kommun, Gästrike-

Hälsinge Hembygdsförbund och Gästriklands Kulturhistoriska. Museets vision är att 

”kulturarven i Gävleborgs län ska betyda mer för fler” och arbetar efter Region 

Gävleborgs regionplan där det står att de strävar efter "ett kulturliv som ger livskraft 

och skapar sammanhang" (Länsmuseet, u.å.). Sommartid arrangerar museet 

lägerverksamhet för barn på museitomten och museet har även en graffitivägg som 

de ställer upp på fastigheten. År 2016 startade museet en pallkrageodling efter ett 

initiativ från de anställda på museet. Pallkragarna är placerade på Länsmuseets 

fastighet (figur 2).  

 

Figur 2. Ortofoto över LM och pallkragarnas placering i röd markering. ©Lantmäteriet 

Den första säsongen, 2016, hade Länsmuseet cirka 40 pallkragar (figur 3 och 4) och 

inför säsongen 2017 har odlingen växt till 90 pallkragar. Intresset är stort och 

samtliga pallkragar är uppbokade för säsongen 2017. Varje odlare får odla i max två 

pallkragar, se bilaga A för karta över pallkrageområdet. Odlaren anmäler intresse till 

Länsmuseet och skriver sedan på ett kontrakt där denne förbinder sig till att sköta 

om odlingen. För fortsatt odling kommande år krävs det en ny intresseanmälan. 

Åldersspridningen är stor på odlarna och projektets äldsta odlare är 95 år. Det är 

många barnfamiljer som odlar och det är framförallt kvinnor som är med i projektet 

(I. Jönsson & U. Olsson, personlig kommunikation, 2017-04-27). 
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Figur 3 och 4. Pallkragar i blom. Foto: Länsmuseet Gävleborg, 2016  

2.2.2.2 Gavlegårdarna 

Gavlegårdarna är ett kommunalt bostadsbolag i Gävle, de har ungefär 70 % av 

hyreslägenheterna i Gävle kommun och ca 30 000 hyresgäster (Gavlegårdarna, u.å.). 

Gavlegårdarnas pallkrageodlingsprojekt startade år 2014 med 100 pallkragar. 

Projektet startade med att landskapsarkitekt Michael Bergman på Gavlegårdarna tog 

tillvara på ett antal lastpallar och pallkragar när Gavlegårdarna köpte en gammal 

industrifastighet. Gavlegårdarna genomför årligen mätningar med hjälp av 

enkätundersökningar för att undersöka hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende. 

Generellt är hyresgästerna nöjda med boendet men utemiljöerna får ofta ett ganska 

dåligt omdöme. Pallkrageodlingarna är en del i att skapa en bättre utemiljö för de 

boende. Intresset för odlingarna är stort och inför säsongen 2017 står cirka 60 

personer i kö för att få odla i pallkrage. Gavlegårdarna har dock i dagsläget inga 

planer på att utöka odlingen eftersom att 100 pallkragar är ungefär vad 

organisationen klarar av vad det gäller underhåll och administrativt arbete. 

Hyresgästen anmäler intresse till Gavlegårdarna om att få odla i pallkrage och sedan 

kör Gavlegårdarna ut pallkragen till det bostadsområde som hyresgästen bor i. 

Gavlegårdarna försöker ställa pallkragarna i grupper så att hyresgästerna har större 

möjlighet att skapa kontakt med varandra samt att de kan hjälpa varandra vid till 

exempel semester. Därefter får hyresgästen ett nummer och en karta med 

pallkragens placering. Cirka 80 % av odlarna är kvinnor. (M. Bergman, personlig 

kommunikation, 2017-04-22). 
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Inför starten tog Gavlegårdarna kontakt med aktivitetshuset Rapatac och 

kvinnoföreningen Iffi där de erbjöds att delta i odlingsprojektet och fick förtur till att 

odla, idag har vardera projekt flera pallkragar på Nordost. De största samlade 

odlingarna är belägna i stadsdelarna Nordost (figur 5) samt i Andersberg (figur 6) 

(M. Bergman, personlig kommunikation, 2017-04-22). Nordost är en stadsdel i 

Gävle som uppfördes under 1970-talet. Området ligger centralt i Gävle nära 

stadskärnan (Gavlegårdarna, u.å.). Nordost är ett så kallat miljonprogramsområde 

och består av sju hyreshus och totalt 740 lägenheter. Under perioden 2015–2018 

pågår det en ombyggnation och upprustning av området (Hanérus, 2015). I Gävle 

kommuns områdesindelningar tillhör Nordost stadsdelen Norr-Nynäs där de bor 

total 21,1 % utrikesfödda och ca 60 % bor i en hyresrätt jämfört med ca 45 % av 

övriga Gävle kommun. Medelinkomsten ligger på 256,7 tkr och arbetslösheten i 

stadsdelen är 11, 3 %  jämfört med 9,6 % i Gävle kommun och 6,3 % i riket (Gävle 

kommun, 2016a). Andersberg är en stadsdel som ligger 2,5 km söder om Gävle 

centrum. Även Andersberg byggdes under 1970-talet som en del av 

miljonprogrammet. I Andersbergs centrum finns hyreshus i form av femvåningshus 

samt tvåvåningshus. Totalt bor det ca 5300 människor i Andersberg (Boström, 

2014). I stadsdelen bor det totalt 32,2 % utrikesfödda och ca 70 % av invårarna i 

Andersberg bor i hyresrätter, jämfört med ca 45 % i övriga kommunen. 

Medelinkomsten ligger på 201,6 tkr och arbetslösheten är 20,5 % i stadsdelen, 9,6 

% i Gävle kommun och 6,3 % i riket (Gävle kommun, 2016b).  

 

Figur 5. Ortofoto över Nordost, pallkrageodlingarna i röd markering. ©Lantmäteriet 
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Figur 6. Ortofoto över del av Andersberg, pallkrageodlingarna i röd markering. ©Lantmäteriet 

2.2.2.3 Omställning Gävleborg 

Omställning Gävleborg är en del av den större globala omställningsrörelsen med 

rötter i den brittiska staden Totnes. Omställningsrörelsen strävar efter att ställa om 

städer till att bli mer ekologiskt hållbara (Naturskyddsföreningen, 2014). 

Omställning Gävleborg har flera olika verksamhetsområden varav vissa drivs genom 

olika studiecirklar. MatJord en del av Omställning Gävleborg som har bildats genom 

ett samarbete med Studiefrämjandet. Deras syfte är framförallt att värna om den 

odlingsbara marken (Omställning Gävleborg, personlig kommunikation, 2017-04-

19). Idag importeras 50 % av maten vilket gör att matproduktionen är väldigt sårbar 

och genom att odla i urbana miljöer minskas sårbarheten menar Omställning 

Gävleborg (personlig kommunikation, 2017-04-19). Omställning Gävleborg 

fungerar även som en remissinstans för kommunen där de har möjlighet att lämna 

synpunkter på till exempel översiktsplanen och har möjlighet att driva olika 

hållbarhetsfrågor (Omställning Gävleborg, personlig kommunikation, 2017-04-19). 
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Figur 7. Ortofoto över OG:s pallkrageodlingar i röd markering. ©Lantmäteriet 

Omställning Gävleborg driver en odling med pallkragar som är placerade vid 

stadsbadet i Boulognerskogen i Gävle (figur 7). Odlingarna ligger nära vattnet och 

består av 10 pallkragar (figur 8 och 9). Varje säsong annonserar de i 

facebookgruppen Omställning Gävle att de kommer att odla en viss dag sedan samlas 

de som vill för att odla, till exempel varje tisdag klockan 17.00. De brukar vanligtvis 

vara omkring 5–15 personer som odlar. De har ett avtal med Gävle kommun som 

gör att de får bruka jorden. Odlingen sker gemensamt och de odlar framförallt 

grönsaker och örter. Vem som helst kan ansluta sig till odlingen även under 

säsongen (Omställning Gävleborg, personlig kommunikation, 2017-04-19). 

 

Figur 8 och 9. OG:s pallkragar i Boulognerskogen. Foto: Ann-Sofie Jönsson, 2017 
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2.2.2.4 Kollektivhuset Blomstret 

Kollektivhuset Blomstret är ett kollektivhus på söder i Gävle, figur 10. 

Kollektivhuset består av 39 lägenheter i två höghus där de har en gemensam trädgård 

(Blomstret, u.å.). Kollektivhuset har olika arbetsgrupper med olika 

ansvarsområden. De har till exempel en grupp som ansvarar för komposteringen.  

 

Figur 10. Ortofoto över kollektivhuset Blomstret, pallkrageodlingarna i röd markering. ©Lantmäteriet 

År 2012 startade kollektivhuset en odling på en övergiven lekplats utanför husen 

(figur 10). De boende upplevde platsen som en otrevlig miljö och som ett tillhåll för 

människor med alkohol och drogproblem. Grunden till odlingen var att de boende 

hade önskemål om att få odla och de upplevde att den gemensamma trädgården vid 

kollektivhuset var för liten samt att det fanns olika intressen kring hur den skulle 

användas. Idag består den övergivna lekplatsen av 36 pallkragar (figur 11) i några av 

pallkragarna odlar de boende tillsammans och i andra finns det privata odlingar (se 

bilaga A för karta över pallkragarna). De har idag inget avtal med Gävle kommun 

men kommunen tycker att det är okej så länge de sköter odlingen (Kollektivhuset 

Blomstret, personlig kontakt 2017-05-09). 



 

 
15 

 

Figur 11. Blomstrets pallkrageodlingar. Foto: Ann-Sofie Jönsson, 2017 

2.3 Stadsodling och social hållbarhet 

Odling är ett viktigt verktyg för människor för att kunna experimentera och vara 

kreativa (Milbourne, 2012). Det senaste decenniet har en ny kollektivistisk form av 

odling ökat där olika grupperingar startar odlingar tillsammans. På vissa håll kan 

odlingarna ses som en protest mot fattigdom och avsaknaden av gröna ytor i urbana 

missgynnande bostadsområden (Milbourne, 2012). Kollektiv stadsodling är ofta ett 

avsiktligt sätt att skapa en icke-kommersiell ”tredje plats” utanför jobbet och 

hemmet, där människor kan skapa nätverk och skapa en egen gemenskap. Det ger 

även möjligheter för människor med olika bakgrund, klass och etnisk härkomst att 

mötas och utbyta erfarenheter runt ett gemensamt intresse (Glover, Shinew & 

Parry, 2005). Stadsodling binder samman samhällen och kombinerar odling med 

andra kulturella aktiviteter, så som musik, teater och historieberättande 

(Armstrong, 2000). Stadsodling är ett effektivt verktyg för att skapat nya socio-

ekologiska utrymmen i städerna vilket leder till medborgardeltagande, hållbarhet 

och rättvisa (Milbourne, 2012).  
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I England finns det exempel på odlingar som har startat i väldigt nedgångna områden 

i staden, t.ex. områden som tidigare har använts för att dumpa avfall och som har 

blivit ett tillhåll för alkohol och drogmissbruk (Milbourne, 2012). Initiativen 

initierades av de styrande i staden som startade en uppstädning av områdena och 

därefter kunde de invånare som saknade trädgårdar skapa sina egna odlingar 

(Milbourne, 2012). Milbourne (2012) har sett olika drivkrafter bakom de olika 

engelska odlingsprojekt: att mobilisera lokala grupper för att ta tillbaka kontrollen 

av det offentliga rummet, att skapa utrymme för olika kulturer att mötas och på så 

vis minska kulturella spänningar och att stadsodling kan ha en vårdande effekt och 

fungera som psykoterapi. I Addis Abeba har ett liknande lokalt odlingsprojekt 

omvandlats genom snabbväxande vegetation från ett skräpigt kalhygge till en park 

med ett café (Naturskyddsföreningen, 2012). Området har gått från att vara ett 

tillhåll till att istället bli en plats där invånarna samlas, umgås, odlar grönsaker och 

håller på att starta en biodling (Naturskyddsföreningen, 2012).  
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3 Metod 

I fallstudien undersöktes fyra pallkrageprojekt i Gävle: Länsmuseet Gäveborg, 

Gavlegårdarna, Kollektivhuset Blomstret samt Omställning Gävleborg. En 

kombination av metoder användes för att kunna analysera odlingarna och dess 

effekter: intervjuer, enkätundersökning och observationsanalyser. Gavlegårdarna har 

flera pallkrageodlingar spridda över Gävle i olika stadsdelar därför valdes de två 

största odlingarna ut för observationsanalyserna, dessa finns i Andersberg och på 

Nordost. Gavlegårdarna och Länsmuseet har projektansvariga och projekt grundare 

som möjliggör stadsodling men de är själva inte med i projektet samt att de riktar sig 

till ett större antal odlare därför valdes det att göra en enkät för dessa två projekt.  

Kollektivhuset Blomstret och Omställning Gävle är två ideellt drivna stadsodlingar 

där det inte finns en tydlig ansvarsroll för odlingarna. För kollektivhuset Blomstret 

och Omställning Gävle gjordes enbart semistrukturerade intervjuer med deltagare 

av odlingarna.  

3.1 Intervjuer 

Intervjufrågorna delades upp i två delar där de första var mer strukturerade där 

avsikten var att få förståelse för projektet medan den andra delen av frågorna var 

mer öppna där avsikten var att utreda effekter av odlingen och vilka framtidsvisioner 

som finns. 

3.1.1 Projektansvariga på LM och GG 

Michel Bergman landskapsarkitekt och ansvarig för Gavlegårdarnas 

stadsodlingsprojekt intervjuades i anslutning till Gavlegårdarnas 

introduktions/inspirationsträff på Hedvigs trädgård. Intervjun spelades in och 

transkriberades sedan. Ulrika Jonsson och Ingela Jönsson ansvariga för Länsmuseets 

stadsodlingsprojekt intervjuades på Länsmuseet. Intervjun spelades in och 

transkriberades sedan. Intervjufrågorna redovisas i bilaga B.  

3.1.2 Stadsodlare i OG och KB 

Intervjufrågorna med Omställning Gävleborg ställdes under en återbruksdag på 

Högskolan i Gävle där deltagare från Omställning Gävleborg intervjuades. 

Kollektivhuset Blomstret besöktes och intervjun genomfördes där.  
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3.2 Enkätundersökning 

Till fallstudien utformades två enkäter, en som riktar sig till stadsodlarna i 

Länsmuseets odlingsprojekt och den andra till odlarna Gavlegårdarnas 

stadsodlingsprojekt. Enkäterna skiljer sig åt då en fråga rör specifikt boendemiljön 

och är med i enkäten riktade till Gavlegårdarnas stadsodlare. I övrigt är de två 

enkäterna identiska. Enkäten består av 12 respektive 13 frågor. För att få in övriga 

kommentarer ställdes en öppen fråga i slutet där odlaren fritt fick skriva sina 

synpunkter. Odlare under 18 år exkluderas i enkäten då det krävs medgivande av 

vårdnadshavare för att medverka. 

3.2.1 Urval 

Urvalet var stadsodlarna i Länsmuseet och Gavlegårdarnas projekt. Länsmuseets 

projekt består av ungefär 40 stadsodlare och Gavlegårdarna har 100 stadsodlare 

vilket ger totalt cirka 140 stadsodlare. 

3.2.2 Utförande  

En webbenkät skickades ut till respektive projekts Facebookgrupp: Odla med 

Länsmuseet som hade 19 medlemmar och Odla med Gavlegårdarna som hade 50 

medlemmar. Totalt svarade 14 odlare på webbenkäten i Odla med Gavlegårdarna 

och fem odlare i gruppen Odla med Länsmuseet. För att få in fler svar delades även 

en analog enkät ut vid observationstillfällena, detta resulterade i ytterligare sex svar 

från odlare i Länsmuseets projekt. Totalt svarade 25 odlare på enkäten; 14 från 

Gavlegårdarnas projekt och 11 från Länsmuseets projekt vilket ger en svarsfrekvens 

på 19 %.   

3.3 Observationsanalyser 

I fallstudien gjordes observationsanalyser för att ta reda på hur människor rör sig och 

agerar på stadsodlingen samt för att se hur odlingarna ser ut. Varje odling besöktes 

tre gånger: en gång innan av säsongen och två gånger i början av säsongen. De dagar 

som valdes var dagar då så många odlare beräknades vara vid odlingarna. Dvs. dagar 

med soligt och varmt väder samt dagar när folk beräknas vara hemma och ha tid att 

ägna sig åt odling. Observationsstudierna försvårades av kallt väder vilket gjorde att 

odlingarna kom igång sent. Faktorerna som undersöktes vid odlingarna finns i bilaga 

D.  
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4 Resultat 

4.1 Intervjuer 

I följande avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna. De kärnfrågor som 

intervjupersonerna fick svara på var följande: 

• Upplever du/ni att omtanken för miljön kring pallkragarna har ökat sedan projektet 

startade? 

• Ser du/ni några negativa effekter av pallkrageodlingen? T.ex. vandalisering, skadegörelse 

och stöld. 

• Vilka ser du/ni som de största vinsterna med stadsodling? 

• Hur ser du/ni på stadsodling i framtiden? 

 

4.1.1 Projektansvariga på GG och LM 

I. Jönsson & U. Olsson (personlig kommunikation, 2017-04-27) på Länsmuseet har 

svårt att se om pallkrageodlingarna har påverkat miljön runt omkring. De menar 

dock att pallkragarna har hjälpt till att skapa en miljö som drar dit fler människor. 

Trots att museet för tillfället är stängt upplever I. Jönsson & U. Olsson att 

pallkragarna lockar besökare utöver de vanliga museibesökarna. Tillsammans med 

övriga aktiviteter som Länsmuseet ordnar är pallkrageodlingar en del i att skapa en 

trevlig utemiljö där människor med olika bakgrund kan mötas. M. Bergman 

(personlig kommunikation, 2017-04-22), landskapsarkitekt på Gavlegårdarna har 

svårt att se om pallkragarna har skapat en ökad omtanke för miljön runt pallkragarna 

och om de har skapat ett ökat engagemang för bostadsområdena men han menar att 

pallkrageodlingarna är en del i att skapa trevligare utemiljöer för hyresgästerna. 

De negativa effekterna som både I. Jönsson & U. Olsson (personlig kommunikation, 

2017-04-27) och M. Bergman (personlig kommunikation, 2017-04-22) kan se av 

pallkrageodlingarna är skadegörelse och stölder av växter i pallkragarna och att 

människor har svårt att se pallkragarna som privata ägodelar. Både Länsmuseet och 

Gavlegårdarna har åtgärdat detta genom att sätta upp tydliga skyltar där det står att 

odlingarna är privata. M. Bergman (personlig kommunikation, 2017-04-22) menar 

också att han tror att detta är en övergångsfas, att människor är ovana vid privata 

ägodelar i det allmänna rummet och att han tror att det krävs 

medborgarengagemang för att åtgärda detta och att odlarna visar att detta inte är 

okej, att de ”tar tillbaka” området.  
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De största vinsterna med stadsodling menar M. Bergman (personlig 

kommunikation, 2017-04-22) är två saker. Dels en ökad medvetenhet för ekologiskt 

odlande; en förståelse för varifrån vår mat kommer och att det i sin tur kan skapa ett 

mer ekologiskt hållbart samhälle. Den andra aspekten är att stadsodling kan verka 

som ett integrationsverktyg. Att stadsodling skapar en ny arena som skapar nya 

möjligheter för människor med olika bakgrunder att mötas och att det skapar nya 

samtalsämnen. Även I. Jönsson & U. Olsson (personlig kommunikation, 2017-04-

27) anser att stadsodling både kan verka som ett verktyg för integration samt vara ett 

verktyg för att öka medvetenheten hos människor för ett ekologiskt hållbart 

samhälle. De anser även att stadsodlingen är positivt för deras verksamhet som 

museum och att odlingarna lockar människor som i vanliga fall inte besöker dem. M. 

Bergman anser att pallkragarna är en genial och enkel idé som kan skapa intresse för 

odling och ekologiskt tänkande, men menar också att det i framtiden kommer att 

behövas fler permanenta stadsodlingar. I framtiden ser han att varje invånare ska ha 

tillgång till en egen odlingslott. 

4.1.2 Stadsodlare i OG och KB 

Stadsodlare i Omställning Gävleborg (personlig kommunikation, 2017-04-19) har 

svårt att se om pallkrageodlingen har ökat omtanken för närmiljön men de upplever 

att pallkrageodlingen har skapat intresse. Kollektivhuset Blomstret (personlig 

kontakt 2017-05-09) anser att de har skapat en trivsam miljö där de tidigare snarare 

var ett tillhåll och att det i sin tur har skapat en trevligare miljö för omgivningen. De 

negativa effekter som Omställning Gävleborg (personlig kommunikation, 2017-04-

19) kan se är skadegörelse av odlingen; att människor går dit och förstör. Det är 

dock inte så vanligt särskilt inte med tanke på hur många som rör sig i parken och 

reaktionen är också ganska mild bland odlarna när något sådant händer. 

Kollektivhuset Blomstret (personlig kontakt 2017-05-09) är av samma uppfattning; 

de negativa effekter de upplever är människor som går förbi och förstör eller stjäl 

växter. En annan negativ effekt med stadsodling ser Omställning Gävleborg 

(personlig kommunikation, 2017-04-19) är risken för att odla råvaror med 

miljögifter i sig, om odlingen till exempel ligger nära ett nedsmutsat vattendrag eller 

en väg är det stor risk att odlingen blir kontaminerad med gifter.  
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De stora vinsterna med stadsodling ser Omställning Gävleborg (personlig 

kommunikation, 2017-04-19) är dels att människor blir medvetna om varifrån våra 

råvaror kommer, att det väcker intresse för ekologisk och närodlad mat samt att den 

unga generationen får möjlighet att lära sig hur odling går till trots att de växer upp i 

en urban miljö. De ser även andra positiva effekter. Eftersom att det är en 

gemensam odling skapas det tillfällen för möten och att träffa nya människor och att 

odlingen kan fungera som ett verktyg för integration. Kollektivhuset Blomstret 

(personlig kontakt 2017-05-09) ser att en fördel med stadsodling är att alla ges 

möjlighet att odla och på så sätt skapas ett mer jämlikt samhälle. Kollektivhuset 

Blomstret anser även att stadsodling ger människor en möjlighet att träffas och skapa 

nya kontakter och kan fungera som ett starkt verktyg för integration.  

Omställning Gävleborg (personlig kommunikation, 2017-04-19) ser pallkrageodling 

som ett första steg i att skapa mer hållbara städer. De tycker att det fungerar bra 

som en del i att inspirera och att väcka intresse. Dock så ser de behovet av att i 

framtiden ha mer permanenta större odlingar även i urbana miljöer och vikten av att 

bevara jordbruksmarkerna. Kollektivhuset Blomstret (personlig kontakt 2017-05-

09) tror att stadsodling kommer att bli större i framtiden när vi kanske inte kan 

importera på samma sätt och att odlingarna kommer att behövas för att få tillgång 

till mat. 

4.2 Enkätsvar 

Totalt inkom svar från 25 stadsodlare, 14 svar från Gavlegårdarnas projekt och 11 

svar från Länsmuseets projekt, av totalt cirka 140 odlare i projekten motsvarar detta 

cirka 19 %. Resultatet från enkäterna räknades ihop till ett samlat resultat för 

samtliga frågor förutom de frågorna som rör huruvida odlarna är nöjda med 

odlingsprojektet samt om de upplever att projekten har ökat deras känsla av trivsel i 

området, samt frågan rörande om odlingarna har ökat det personliga engagemanget i 

bostadsområdet vilken. I sammanställningen av enkäterna var 18 odlare kvinnor, 

fem odlare män och en odlare svarade vet ej/vill ej svara. En majoritet av odlarna, 9 

av 25, är födda i åldersspannet 1975–84 men odlarna finns i alla ålderskategorier 

förutom i kategorin 1995–1999 (figur 12). Grönsaker är vanligast att odla, följt av 

örter, därefter är ettåriga växter vanligast och ingen av odlarna odlar fleråriga växter 

(figur 13). 22 av 25 odlare uppgav att valet att börja odla var för att det är en 

lustfylld/trevlig/rofylld aktivitet, 10 av 25 odlare uppgav att valet var styrt av att 

kunna odla egen giftfri mat och 9 av 25 odlare uppgav att de vill bidra till biologisk 

mångfald i urban miljö (figur 14). En odlare uppgav övrigt som svar och menade att 

den vill ”få utlopp för min kreativitet och odlingslust”. 
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                             Figur 13. Vad odlarna odlar främst hos GG och LM. 

 

                 Figur 14. Motivationsfaktorer till odling för odlare hos GG och LM. 
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Figur 12. Åldersspridning på odlarna hos GG och LM. 
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De positiva effekterna av stadsodling som odlarna i Länsmuseet och Gavlegårdarnas 

projekt upplever är närodlade råvaror som 16 av 25 odlare anser vara en positiv 

effekt. 13 av 25 odlare anser att giftfria råvaror är en positiv effekt av stadsodling. 11 

av 25 odlare anser att de får tips och inspiration av andra odlare och 10 av 25 odlare 

att de skapar nya kontakter. Fyra odlare valde alternativet ”övrigt” där de uppgav 

följande som positiva effekter av odlingarna: ”mysigt med egen odling på altanen”, 

”positiv respons från grannar och rolig fritidssysselsättning”, ”det är roligt” och 

”avkopplande och kul fritidsaktivitet” (figur 15). De negativa effekter som odlarna i 

Länsmuseets och Gavlegårdarnas projekt upplever är stöld av blommor och växter, 

7 av 25 stadsodlare upplever den negativa effekten. 8 av 25 stadsodlare upplever 

inga negativa effekter alls och 5 av 25 odlare upplever att misskötsel av pallkragen. 

Ingen upplever rivalitet mellan odlare som en negativ effekt.  En odlare valde övrigt 

som alternativ och uppgav att ”jorden kommer ut sent och att det är svårt att göra 

sig av med trädgårdsavfall” (figur 16). 
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För frågorna som rör huruvida odlarna är nöjda med projekten och om odlarnas 

känsla av trivsel har ökat görs en uppdelning i resultatet och svaren för respektive 

projekt redovisas var för sig. Frågan om odlingsprojektet har ökat det personliga 

engagemanget i bostadsområdena ställdes enbart till odlarna i Gavlegårdarnas 

projekt. I Gavlegårdarnas projekt är 7 av 14 odlare väldigt nöjda med projektet, 4 av 

14 är nöjda och 2 av 14 är missnöjda (figur 17). I Länsmuseets projekt är 9 av 11 

odlare väldigt nöjda med projektet och 2 av 11 odlare är nöjda (figur 19). För 2 av 

14 odlare i Gavlegårdarnas projekt hade känslan av trivsel ökat i väldigt hög grad, för 

4 av 14 odlare hade känslan av trivseln i området ökat i hög grad, för 4 av 14 odlare 

hade känslan av trivsel ökat i mindre grad och för 2 av 14 odlare hade den inte ökat 

alls. 1 av 14 odlare vet inte eller vill inte svara (figur 19). För Länsmuseets odlare 

hade känslan av trivsel i området ökat i väldigt hög grad för 4 av 11 odlare och i hög 

grad för 6 av 11 odlare. 1 av 11 odlare vill eller kan inte svara på huruvida projektet 

har ökat känslan av trivsel i området (figur 20). Frågan om odlingsprojektet har ökat 

det personliga engagemanget i bostadsområdet ställs enbart till Gavlegårdarnas 

odlare eftersom att Länsmuseets odling inte ligger i odlarnas bostadsområden. 1 av 

14 odlare anser att projektet har ökat det personliga engagemanget i mycket hög 

grad och 3 av 14 odlare anser att har ökat i hög grad. 7 av 14 odlare anser att det har 

ökat i mindre grad och 2 av 14 odlare att det inte har ökat alls. 1 av 14 odlare vet 

inte eller vill inte svara (figur 21). 

 

 

                            Figur 17. Hur nöjda odlarna är i GG:s projekt.  
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                                  Figur 18. Hur nöjda odlarna är i LM:s projekt. 

 

                   Figur 19. Odlarna i GG:s projekts känsla av ökad trivsel i området. 

 

                             Figur 20. Ökad känsla av trivsel för LM:s odlare.  

0

5

10

15

20

25

Väldigt nöjd Nöjd Missnöjd Väldigt
missnöjd

Vet ej/vill ej
svara

I hur stor utsträckning är du nöjd med 
Länsmuseets odlingsprojekt?

0

5

10

15

20

25

I väldigt hög
grad

I hög grad I mindre grad Inte alls Vet ej, vill ej
svara

Har projeket ökat din känsla av trivsel i 
området?

0

5

10

15

20

25

I väldigt hög
grad

I hög grad I mindre grad Inte alls Vet ej, vill ej
svara

Har projektet ökat din känsla av trivsel i 
området?



 

 
26 

 

                Figur 21. Ökat personligt engagemang för bostadsområdet för GG:s odlare. 

I svaren på den öppna frågan som ställdes i slutet av enkäten gavs följande svar: 

Odlarna i Gavlegårdarnas projekt: 

• ”GG borde tillhandahållit bättre jord i pallkragen från första början - inte 

stenkross och pallkragen borde kunna få stå närmare vår bostad, och inte stå 

i ett läge som nu med konstant solsken från tidig morgon till sen kväll. 

Växter mår bra av lite skugga också.” 

• ”Det är en rolig möjlighet men hade varit trevligt med fler odlare på samma 

område, är ensam nu.” 

• ”Vi kan inte svara på om vi odlar giftfritt eftersom vi inte vet var jorden 

kommer ifrån eller vad den innehåller (förutom sand). Min pallkrage står på 

en plats där det inte finns kran och jorden innehåller mest sand, vilket 

innebär att den torkar ut fort. När jag frågade om jag kunde få en 

vattenslang, var svaret bara nej. Ingen vilja att lösa problemet. Så nu bär jag 

vatten från lägenheten till pallkragen vilket kan bli upp till 6 hinkar per dag. 

Hade jag inte tyckt att det är så roligt att odla hade jag slutat. Grannen 

odlade inte förra året, vilket jag kan förstå.” 

• ”Det borde erbjudas till fler hyresgäster.” 

Odlarna i Länsmuseets projekt: 

• ”Jag får en vacker känsla inombords varje gång jag är där.” 

• ”Mycket bra initiativ av Länsmuseet.” 
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4.3 Observationsanalyser 

4.3.1 Länsmuseet 

Första observationstillfället skedde 8 april mellan klockan 12.00 och klockan 13.00. 

Det var kallt, mulet och blåsigt ute. Odlingarna var placerade på Länsmuseets tomt, 

totalt var det 70 röda pallkragar på området (figur 22). Pallkragarna var numrerade. 

Det var rent och snyggt på området med två bänkar i anslutning till odlingarna. Det 

fanns ett litet bås med trädgårdsverktyg på ena sidan och en kompost på andra sidan. 

Under observationstiden besökte två män odlingarna, det såg ut som att de 

förberedde för kommande odlingssäsong.  

Andra observationen skedde 13 maj klockan 11.00–13.00. Det var soligt och varmt 

ute. Pallkragarna hade utökats med ytterligare 20 pallkragar som ännu var omålade, 

90 pallkragar totalt. I pallkragarna syntes att odlingssäsongen så smått hade startat 

(23 och 24). Under observationstiden besökte totalt fyra odlare odlingen. Samtliga 

utbytte ord och konverserade med övriga odlare på platsen. Under tiden besökte 

även tre icke-odlare odlingen till synes av nyfikenhet.  

Det tredje observationstillfället skedde lördag 20 maj klockan 12.00–14.00. Det var 

mulet väder och runt 10 grader ute. Platsen såg ut som under förra 

observationstillfället men det hade hänt en del i pallkragarna (figur 25 och 26). 

Under observationstiden var det fyra odlare på området och liksom vid det förra 

observationstillfället samtalade samtliga odlare med varandra, det verkade vara en 

god stämning och de odlare som blev tillfrågade om enkäten verkade vara 

entusiastiska över odlingsprojektet. Även vid detta observationstillfälle lockade 

odlingarna till sig icke-odlare.  

 

              Figur 22. Första observationstillfället vid Länsmuseet. Foto: Ann-Sofie Jönsson, 2017 
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4.3.2 Gavlegårdarna 

Studien av Gavlegårdarnas odlingsprojekt startade med ett deltagande på 

Gavlegårdarnas uppstartsträff på en handelsträdgård i Gävle (figur 27) Hedvigs 

trädgård, ca 40 procent av deltagarna i Gavlegårdarnas projekt medverkade. Det var 

främst kvinnor deltog på uppstartsträffen. I samband med uppstartsträffen kom det 

fram vissa synpunkter som antydde att en del hyresgäster var missnöjda med jorden 

som Gavlegårdarna tillhandahöll med förra året samt att en del hade haft problem 

med skadedjur och katter. 

Figur 23 och 24. Andra observationstillfället vid Länsmuseet. Foto: Ann-Sofie Jönsson, 2017 

Figur 25 och 26. Tredje observationstillfället vid Länsmuseet. Foto: Ann-Sofie Jönsson, 2017 
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Figur 27. Uppstartsträff på Hedvigs trädgård. Foto: Ann-Sofie Jönsson, 2017 

4.3.2.1 Andersberg 

Första observationstillfället skedde den 7 april mellan klockan 18.00 och 19.00 

innan odlingssäsongen hade dragit igång. Det var kallt ute och inte särskilt 

odlarvänligt väder. Pallkragarna stod på en asfalterad yta mellan några hyreshus, en 

förskola och ett litet skogsområde, på platsen fanns 16 pallkragar (figur 28). Under 

observationstiden var ett par där och verkade förbereda sin pallkrage inför 

odlingssäsongen.  

Andra observationstillfället skedde den 25 maj klockan 13.30–15.30. Det var soligt 

och varmt ute. Ingen odlare var vid odlingarna under observationstillfället. De flesta 

pallkragarna såg ut att användas och vara påbörjade. En förskola ligger bredvid 

odlingarna och två av pallkragarna var uppmärkta med förskolans namn samt bilder 

från förra säsongen då de odlade potatis (figur 29 och 30).  

Tredje observationstillfället skedde den 26 maj klockan 15–17. Det var varmt och 

soligt ute. Ingen odlare var vid odlingen vid observationstillfället. 

 

      Figur 28. Pallkragar i Andersberg. Foto: Ann-Sofie Jönsson, 2017 
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Figur 29 och 30. Andra observationstillfället i Andersberg. Foto: Ann-Sofie Jönsson, 2017 

4.3.2.2 Nordost 

Första observationstillfället var innan säsongen hade dragit igång den 23 april mellan 

klockan 12.00 och 13.00. Det var kallt och mulet väder. På platsen stod 25 

pallkragar i en ganska ranglig inhägnad. Rapatacs odlingar var uppmärkta med deras 

namn och en pallkrage hade egna dekoreringar. Området kring pallkragarna var 

stökigt och det pågick byggnadsarbete i bostadsområdet 

Andra observationsområdet var lördag 20 maj klockan 14.30–15.30. Det var mulet 

och cirka 10 grader ute. Pallkragarna såg övergivna ut. I en pallkrage verkade en 

odlare ha varit och förberett. Inga odlare var på området under observationstiden. 

Tredje observationstillfället var en torsdag 25 maj klockan 12.00–13.00, vädret var 

varmt och soligt. Ingen var ute under observationstillfället. Odlingarna förefaller 

vara övergivna. Området kring pallkragarna var rörigt, det var stora grushögar och 

uppgrävd asfalt (figur 34). 

 

 

Figur 31 och 32. Första observationstillfället på Nordost. Foto: Ann-Sofie Jönsson, 2017 
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Figur 33 och 34. Andra och tredje observationstillfället på Nordost. Foto: Ann-Sofie Jönsson, 2017 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

I fallstudien användes en kombination av metoder med syfte att kunna komplettera 

varandra. Intervjuer användes för att få en inblick i hur de projektansvariga ser på 

pallkrageodlingarna samt att få en större förståelse för hur projekten ser ut. Utöver 

det intervjuades även stadsodlare för de ideella projekten. För att få en bild av hur 

stadsodlarna i de två organiserade projekten som Länsmuseet och Gavlegårdarna 

driver, upplever effekterna av odlingarna gjordes en enkät. Slutligen för att få en 

bild av hur det faktiskt ser ut på odlingarna och hur odlarna interagerar med 

varandra gjordes det observationsanalyser på de största odlingarna som Länsmuseet 

och Gavlegårdarna driver. Svårigheterna med de valda metoderna var dels att få in 

svar på enkäterna. I början av fallstudien lades enkäterna ut på respektives 

Facebooksida vilket resulterade i en del svar, senare kompletterades 

enkätundersökningen i fält. Eftersom det var få odlare ute var det även där svårt att 

få in svar. Totalt inkom 25 enkätsvar av cirka 140 odlare vilket ger en svarsfrekvens 

på cirka 19 %. Ett annat problem var det dåliga odlingsvädret och att 

odlingssäsongen inte hade börjat under perioden då detta arbete skrevs och 

fallstudien genomfördes. Pallkrageodlingen på Nordost verkade dessutom vara 

övergiven vilket har försvårat observationsstudien, för att få en större förståelse för 

varför ingen odlar på Nordost skulle vidare undersökningar behöva göras, en 

förklaring kan vara att det var för tidigt på säsongen. Det var dock tydligt att det 

pågår ombyggnationer i området vilket kan vara ytterligare en förklaring. 

Observationsanalysen över pallkrageodlingen i Andersberg resulterade inte i några 

iakttagelser över hur stadsodlarna interagerar med varandra men det kunde 

observeras att odlingarna är vara påbörjade. För ytterligare i studier i framtiden 

rekommenderas en annan tid på säsongen då fler odlare är vid odlingarna och 

interaktionen mellan odlarna kan observeras på ett annat sätt. Förslagsvis under 

sensommaren eller under början av hösten. I denna studie gjordes enbart studier och 

jämförelser mellan olika pallkrageodlingar, ytterligare ett förslag på studier i 

framtiden vore att jämföra pallkrageodlingar med odling på kolonilotter.  

5.2 Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet av intervjuer och enkäterna verkar det finnas två huvudsakliga 

vinster med stadsodling. Den ena är ekologiska vinster och en ökad förståelse för 

varifrån vår mat kommer. Närodlade råvaror och möjligheten att odla giftfria växter 

ses som de största positiva effekterna med stadsodling enligt enkätsvaren. Samtliga 

intervjupersoner menar även de att pallkragarna är en del i ett långsiktigt ekologiskt 

hållbara städer. Även Thorbusch (2015) pekar på de ekologiska effekterna av 

stadsodling.  
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Den andra huvudsakliga vinsten med stadsodling är att öka den sociala hållbarheten i 

städer. Frågeställning 1 i denna uppsats lyder ”Hur kan stadsodling bidra till mer 

socialt hållbara städer?”. Milbourne (2012) menar att stadsodling kan ha flera olika 

positiva effekter på social hållbarhet: att det kan skapa utrymme för olika kulturer 

att mötas, att stadsodling kan ha en vårdande effekt och fungera som psykoterapi.  

Enligt Dempsey et. al (2009) består social hållbarhet av flera olika dimensioner, 

nedan diskuteras de olika dimensionerna och resultatet i fallstudien ytterligare.  

5.2.1 Social jämlikhet och socialt kapital 

Enligt Dempsey et al. (2009) är social jämlikhet ett viktigt begrepp i social 

hållbarhet, de menar att social jämlikhet är starkt kopplade till olika former av 

exkludering och att vissa grupper hindras från att delta på olika sätt i samhället. 

Stadsodling kan ge ökade möjligheter för människor i missgynnade områden att 

skapa kontakter och få en meningsfull fritid (Milbourne, 2012). Resultatet från 

enkätstudien visar att 22 av 25 odlare odlar för att det är en lustfylld och trevlig 

aktivitet. Glover, Shinew & Parry (2005) menar att stadsodling är ett bra sätt för 

människor att skapa en tredje plats utanför jobbet och hemmet. Putnam (1995) 

skriver att socialt kapital är ett samlingsbegrepp för funktioner som nätverk, normer 

och social tillit. Resultatet i enkätundersökningarna för Länsmuseet och 

Gavlegårdarnas projekt visar att 10 av 25 odlare skapar nya kontakter och att 11 av 

25 odlare får tips och inspiration av andra odlare. 7 av 25 stadsodlare upplever stöld 

av odlingarna som en negativ effekt av stadsodlingen, detta skulle kunna leda till 

misstro snarare än en ökad tillit för övriga medborgare, men samtidigt så anser 8 av 

25 stadsodlare att de inte upplever några negativa effekter av stadsodlingen.  
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5.2.2 Sociala nätverk   

Enligt Forrest & Kearns (2001) ser de sociala nätverken annorlunda ut idag jämfört 

med tidigare. Observationsanalyserna tyder på att det är ett enkelt sätt att skapa 

kontakt med andra odlare, odlingen på Länsmuseet samlar även människor ifrån 

olika stadsdelar. Det är dock osäkert om den interaktionen leder till djupare sociala 

nätverk. Enligt både M. Bergman på Gavlegårdarna och I. Jönsson & U. Olsson på 

Länsmuseet så har få av deras odlare visat intresse av vidare engagemang, som till 

exempel studiecirklar. På Kollektivhuset Blomstret så har de boenden tillsammans 

startat en odling vilket i sin tur kan ha ökat deras känsla av social sammanhållning. I. 

Jönsson & U. Olsson pekade på att pallkrageodlingarna är en del i att skapa en 

mötesplats för invånarna. Observationsanalyserna tyder på att detta stämmer, under 

de observationsanalyser som genomfördes vid Länsmuseet noterades att odlarna 

besökte odlingarna men även att flera människor runt omkring besökte odlingarna. 

Även resultatet från enkätundersökningarna tyder på att det sker kontakt med andra 

odlare samt att hämta inspiration från andra odlare är en stor del av de positiva 

effekterna av stadsodling.  

5.2.3 Medborgardelaktighet 

Ytterligare en dimension av social hållbarhet är enligt Dempsey et al. (2009) 

medborgardelaktighet. De menar att delaktighet i organiserade aktiviteter verkar ha 

en positiv påverkan på samhällen. Milbourne (2012) skriver att stadsodling är ett 

effektivt verktyg för att skapat nya socio-ekologiska utrymmen i städerna vilket 

leder till ökat medborgardeltagande. I fallstudien verkar det svårt att påvisa om 

odlingarna har ökat medborgardeltagandet. Odlingarna på Nordost i Gavlegårdarnas 

verkar snarare övergivna men eftersom det ännu är tidigt på säsongen är det svårt att 

avgöra om fallet verkligen är så, jämfört med de andra odlingarna i studien förefaller 

det dock så. Omgivningarna runt odlingarna på Nordost är på grund av 

ombyggnationer inte särskilt inbjudande och indikerar att det även krävs insatser 

som skapar goda förutsättningar där stadsodling fungerar mer som ett bidragande 

verktyg för social hållbarhet. Malmö stad och Göteborg stad anser sig båda skapa 

förutsättningar för stadsodling snarare än att de driver olika stadsodlingsprojekt. I 

exemplet från England skriver även Milbourne (2012) att de styrande i städerna var 

de som först städade upp i området så att invånarna sedan kunde starta olika 

odlingsprojekt. I stadsodlingsprojektet Kollektivhuset Blomstret var det snarare 

tvärtom, att de boende på eget initiativ startade en odling på kommunal mark som 

enligt dem hade övergetts av kommunen. Gävle kommun anser dock att odlingen 

får fortgå så länge de tar hand om den.  
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5.2.4 Platsbunden stolthet 

Platsbunden stolthet är en blandning av delade känslokontakter som kommer genom 

interaktion med andra, platsanknytning och en känsla av att passa in (Dempsey et. 

al., 2009). Frågeställning 2 i denna uppsats är ”Vilka positiva effekter i form av ökat 

engagemang och känsla av stolthet för sitt bostadsområde kan stadsodling ge?”. Det 

verkar vara svårt att visa på om odlingsprojekten har medfört en sådan känsla. 

Varken intervjuerna eller enkätundersökningarna verkar kunna visa om stadsodling 

kan medföra en platsbunden stolthet. Projekten har inte heller pågått i så många år 

och det kan tänkas att det är en process som tar betydligt längre tid än 2–3 år.  

Enkäten visar att endast 1 av 14 stadsodlare känner att det personliga engagemanget 

har ökat i väldigt hög grad sedan odlingen startade, och 3 av 14 odlare känner att det 

personliga engagemanget har ökat i hög grad. 7 av 14 stadsodlare känner att det har 

ökat i mindre grad och 2 att det inte har ökat alls.  

Eftersom det var två projekt gjordes två enkäter som var likvärdiga med varandra 

förutom en fråga rörande huruvida odlingen hade ökat det personliga engagemanget 

för bostadsområdet vilken enbart ställdes till odlarna i Gavlegårdarnas projekt. 

Svaren för de båda enkäterna överensstämde däremot väl med varandra i de frågor 

som handlade om vad de odlar, vilka positiva och negativa effekter som odlarna 

märker av med odlingen, dessa svar sammanställdes tillsammans i resultatet. En 

skillnad ses dock i huruvida odlarna är nöjda med projekten samt om projektet har 

ökat odlarnas känsla av trivsel i området. Där ses en trend att Gavlegårdarnas odlare 

inte nöjda i lika stor utsträckning som Länsmuseets odlare. Länsmuseets odlare är 

också i högre grad en ökad känsla av trivsel i området. Dock så ställs inte frågan 

utifrån samma premisser då boende förmodligen har högre krav och en annan 

tolkning om vad ökad trivsel innebär i bostadsområdet än vad ökad trivsel i det 

offentliga rummet. Det framgår också att odlarna i Gavlegårdarnas projekt upplever 

dåligt engagemang från Gavlegårdarnas medan ingen i Länsmuseet upplever det 

samma, även där har de olika projekten olika förutsättningar utifrån att odlarna hos 

Gavlegårdarna har en samlad bild utifrån deras boende. 
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6 Slutsats 

Resultatet i denna studie visar att stadsodling har flera positiva effekter som kan 

kopplas till social hållbarhet. Det ökar möjligheterna för människor att skapa nya 

kontakter och möjliggör för människor med olika bakgrund att mötas. Stadsodling 

skapar även möjligheter till en meningsfull fritid där människor kan fylla sin tid med 

en avkopplande och rogivande aktivitet ”Jag får en vacker känsla inombords varje gång 

jag är där” och få utlopp för sin kreativitet. Om stadsodling kan bidra till ökat 

engagemang och en ökad stolthet för sitt bostadsområde är svårt att påvisa och för 

att dra den slutsatsen skulle ytterligare långsiktiga studier behöva bedrivas. 

Resultatet visar även att stadsodling kan bidra till en ökad känsla av trivsel i det 

offentliga rummet. De negativa effekterna av stadsodling är enligt resultatet i denna 

studie stölder och misskötsel av odlingarna, men detta verkar förekomma i liten 

utsträckning. Stadsodling i pallkragar verkar vara ett enkelt sätt att bidra till lite mer 

social hållbarhet i städerna.   
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Bilaga A: Kartor över pallkrageodlingarna 

 

Länsmuseets pallkrageodlingar. ©Länsmuseet Gävleborg. 
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Kollektivhusets Blomstrets pallkrageodlingar. ©Kollektivhuset blomstret 
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Bilaga B: Enkätfrågor 

Enkätfrågor till stadsodling med Gavlegårdarna 

 

 

 

 

 

Enkät om stadsodling med Gavlegårdarna 

Enkäten ingår som en del i ett examensarbete om stadsodling som verktyg för social hållbarhet. Studierna genomförs på Högskolan i Gävle. 

Din medverkan är helt anonym och svaren kommer endast att användas i studiesyfte. 

Enkäten består av 13 frågor och tar ca 5 minuter att besvara. 

 

1. Är du  

Kvinna 

Man 

Annat 

Vet ej/vill ej svara 

2. Vilket år är du född?  

3. I vilket bostadsområde bor du?  

(T.ex. Sätra, Andersberg, Brynäs, Centrala Gävle, Sörby) 

4. Är du 

Privat odlare 

Odlar med en förening 

Vilken i så fall?  

5. Vad odlar du främst? (Fler alternativ är möjliga) 

Annueller/Sommarblommor 

Perenner 

Kryddor 

Grönsaker 

Bär 

Medicinal växter 

Övrigt 

6. Hur länge har du varit med och odlat i Gavlegårdarnas pallkrageodling?  

7. I hur stor utsträckning är du nöjd med Gavlegårdarnas odlingsprojekt? (Kryssa enbart i ett 

alternativ) 

Väldigt nöjd 

Nöjd 

Missnöjd 

Väldigt missnöjd 

Vet ej/Vill ej svara 

8. Var ditt val att börja odla motiverat med: (Fler alternativ är möjliga) 

Att bidra till biologisk mångfald i urban miljö 

Att låta barnen få förståelse för odling 

Ekonomiska aspekter 

Att odla egen giftfri mat 

Att kunna odla råvaror som inte finns i butikerna 

Lustfylld/rogivande/trevlig aktivitet 

Övrigt:  
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9. Känner du att ditt personliga engagemang för bostadsområdet har ökat sedan du började odla? 

(Kryssa enbart i ett alternativ) 

I väldigt hög grad 

I hög grad 

I mindre grad 

Inte alls 

Vet ej/Vill ej svara 

10. Har projektet ökat din känsla av trivsel i området? (Kryssa enbart i ett alternativ) 

I väldigt hög grad 

I hög grad 

I mindre grad 

Inte alls 

Vet ej/Vill ej svara 

11. Vilka positiva effekter upplever du med stadsodlingen? (Fler alternativ är möjliga) 

Nya kontakter med andra odlare 

  Får tips & inspiration av andra odlare 

  Får hjälp av andra odlare, t.ex. vid semester 

  Ökad medvetenhet för hållbart odlande 

  Ekonomiska fördelar 

  Ge barnen möjlighet att odla 

  Möjlighet att odla giftfria växter 

  Närodlade råvaror 

  Övrigt: 

12. Upplever du några negativa effekter med stadsodlingen? I så fall vilka? (Fler alternativ är 

möjliga) 

Vandalisering av pallkragen 

Stöld (T.ex. av blommor och grönsaker) 

Rivalitet mellan odlare 

Misskötsel av pallkragarna 

Stress över att hinna sköta pallkragen 

Dåligt engagemang från Gavlegårdarna 

Upplever inga negativa effekter 

Övrigt: 

 

13. Finns det något mer du vill tillägga? 

 

 

Tack så mycket för din hjälp! 
Vill du veta mer om studien eller ta del av resultatet och/eller slutrapporten 

mejla: ofk09ajn@student.hig.se 
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Enkätfrågor till stadsodling med Länsmuseet 
 

 
 

  

Enkät om stadsodling med Länsmuseet 

Enkäten ingår som en del i ett examensarbete om stadsodling som verktyg för social hållbarhet. Studierna genomförs på Högskolan i Gävle. 

Din medverkan är helt anonym och svaren kommer endast att användas i studiesyfte. 

Enkäten består av 12 frågor och tar ca 5 minuter att besvara. 

 

1. Är du  

Kvinna 

Man 

Annat 

Vet ej/vill ej svara 

2. Vilket år är du född?  

3. I vilket bostadsområde bor du?  

(T.ex. Sätra, Andersberg, Brynäs, Centrala Gävle, Sörby) 

4. Är du 

Privat odlare 

Odlar med en förening 

Vilken i så fall?  

5. Vad odlar du främst? (Fler alternativ är möjliga) 

Annueller/Sommarblommor 

Perenner 

Kryddor 

Grönsaker 

Bär 

Medicinal växter 

Övrigt 

6. Hur länge har du varit med och odlat i Länsmuseets pallkrageodling?  

7. I hur stor utsträckning är du nöjd med Länsmuseets odlingsprojekt? (Kryssa enbart i ett 

alternativ) 

Väldigt nöjd 

Nöjd 

Missnöjd 

Väldigt missnöjd 

Vet ej/Vill ej svara 

8. Var ditt val att börja odla motiverat med: (Fler alternativ är möjliga) 

Att bidra till biologisk mångfald i urban miljö 

Att låta barnen få förståelse för odling 

Ekonomiska aspekter 

Att odla egen giftfri mat 

Att kunna odla råvaror som inte finns i butikerna 

Lustfylld/rogivande/trevlig aktivitet 

Övrigt:  
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9. Har projektet ökat din känsla av trivsel i området? (Kryssa enbart i ett alternativ) 

I väldigt hög grad 

I hög grad 

I mindre grad 

Inte alls 

Vet ej/Vill ej svara 

10. Vilka positiva effekter upplever du med stadsodlingen? (Fler alternativ är möjliga) 

Nya kontakter med andra odlare 

  Får tips & inspiration av andra odlare 

  Får hjälp av andra odlare, t.ex. vid semester 

  Ökad medvetenhet för hållbart odlande 

  Ekonomiska fördelar 

  Ge barnen möjlighet att odla 

  Möjlighet att odla giftfria växter 

  Närodlade råvaror 

  Övrigt: 

11. Upplever du några negativa effekter med stadsodlingen? I så fall vilka? (Fler alternativ är 

möjliga) 

Vandalisering av pallkragen 

Stöld (T.ex. av blommor och grönsaker) 

Rivalitet mellan odlare 

Misskötsel av pallkragarna 

Stress över att hinna sköta pallkragen 

Dåligt engagemang från Länsmuseet 

Upplever inga negativa effekter 

Övrigt: 

 

12. Finns det något mer du vill tillägga? 

 

 

Tack så mycket för din hjälp! 
Vill du veta mer om studien eller ta del av resultatet och/eller slutrapporten 

mejla: ofk09ajn@student.hig.se 
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Bilaga C: Intervjufrågor 

Intervjufrågor ansvariga 

1. Hur startade projektet? Har det växt? Hur stort intresse? Planer på att utöka odlingen? 

2. Hur går det till att odla med er? Vilka odlar? 

3. Samarbetar ni med några organisationer? Gävle kommun eller andra bostadsbolag med 

stadsodlingar? 

4. Finns det något intresse för studiecirklar? 

5. Hur marknadsför ni odlingarna och riktar ni in er på mot någon särskild grupp? 

6. Upplever ni att omtanken för miljön kring pallkragarna har ökat sedan projektet startade? 

7. Ser ni några negativa effekter?  

8. Vilka ser du som de största vinsterna med stadsodling? 

9. Hur ser du på stadsodling i framtiden? 

Intervjufrågor stadsodlare 

1. Hur går det till att odla med er? Hur många aktiva odlare är ni? 

2. Hur marknadsför ni era stadsodlingar och kan vem som helst vara med och odla med er? 

3. Hur ser ert samarbete med Gävle kommun ut? Och hur upplever ni att det samarbetet 

fungerar? 

4. Samarbetar ni med fler kommuner eller organisationer? 

5. Vilka är era främsta drivkrafter? 

6. Upplever ni att omtanken för miljön runt odlingarna har ökat i och med odlingarna?  

7. Vilka är enligt er de största vinsterna med att odla i städer? 

8. Ser ni några negativa effekter med stadsodling?  

9. Hur ser du/ni på stadsodling i framtiden? 
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Bilaga D: Faktorer som undersöktes vid 

observationsstudierna 

Faktorer som undersöktes vid observationsstudierna 

• Hur ser det ut vid odlingarna? 

• Vilket väder var det? 

• Hur många odlare var där? 

• Hur många icke-odlare var där? 

• Pratar odlarna med varandra? 
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